
Види і результати професійної активності 

д. е. н., професора Яворської Т. І. за 2014-2018 н. р. 

Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність 
виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. 
Яворська, Загнітко Л.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-59.(Index 
Copernicus, Польща) 
2. Яворська Т. І. Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т.І. Яворська 
// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). № 3 (35), 2017 – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 174-182. (Index Copernicus, 
Польща) 
3. Яворська Т. І. Методологія вдосконалення управління бізнес-процесами 
в сільськогосподарському підприємстві / Т.І. Яворська  // Збірник наукових 
праць Таврійського державного   агротехнологічного університету (економічні 
науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. – № 
2(37). С. 154-162–.(Index Copernicus, Польща). 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 
кількість  вісім публікацій) 
1. Яворська Т.І. Трансформація особистих селянських господарств у 
підприємницькі структури/ Т. І. Яворська //  Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2014. – № 3 (27). С. 48-51. 
2. Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність 
виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. 
Яворська, Загнітко Л.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 6. - С. 53-59. 
3. Яворська Т. І. Ефективність виробництва продукції скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. Яворська // Вісник ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 
Харків, 2015. – № 3, С. 33–45. 
4. Яворська Т. І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та особливості 
класифікації  його суб’єктів / Т. І. Яворська // Збірник наукових праць ТДАТУ 
(економічні науки)  – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». 
– 2016. С. 99-104. 
5. Яворська Т. І. Напрями державної підтримки малого бізнесу в 
сільському господарстві / Т.І. Яворська // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 
науки).– Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – № 
1 (33). С. 113-120 



6. Яворська Т. І. Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т. І. 
Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (35), 2017 – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 174-182. 
7. Яворська Т. І. Аналіз стану малого підприємництва в місті / Т. І. 
Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні науки). № 3 (35), 2017 – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – с. 174-182. 
8. Яворська Т. І. Методологія вдосконалення управління бізнес-процесами 
в сільськогосподарському підприємстві / Т.І. Яворська  // Збірник наукових 
праць Таврійського державного   агротехнологічного університету (економічні 
науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. – № 
2(37). С. 154-162. 

Пункт 3 Наявність виданого навчального посібника: 
Яворська Т. І., О. М. Петрига, Ю. О. Прус Економіка аграрного 

підприємства: Навчальний посібник / За ред. О. М. Петриги, Т. І. Яворської – 
Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 498 с. (156 с.). 

Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. /А.С.Коноваленко, Л. О. 
Болтянська, Д.М. Трачова, Т. І. Яворська та інш. - Мелітополь.: Видавничо-
поліграфічний центр «Люкс», 2017 – 278с.  

Пункт 7. Робота у складі Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН:  

Член секції «Економіка» Наукової ради Міністерства освіти і науки 
України (2016-2018 рр.). 

Пункт 8.  
Виконання функцій наукового керівника та відповідального 

виконавця наукової теми:  «Розробити науково-методичні основи 
формування та ефективного розвитку підприємництва в регіоні» (держ. реєстр. 
номер 0116U002739). 

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України: «Збірник 
наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 
(економічні науки)». 

Пункт 11 Участь в атестації наукових працівників як офіційного 
опонента та члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад): 

Офіційний опонент кандидатських дисертацій: 
 Батюк Г.В. на тему: «Діяльність малих форм господарювання на ринку 

зерна» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.36.814.02 у Львівському 
національному аграрному університеті. (2014 р.) 

 Ксьонова О. В. на тему: «Економічна та соціальна ефективність 
виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах», у 
спеціалізованій вченій раді К 64.803.01 у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (2015 р.)  



Садовий І. І. на тему: «Підвищення ефективності виробничої діяльності 
фермерських господарств на основі освоєння динамічних сівозмін» у 
Харківському національному аграрному університеті ім. Докучаєва. (2016 р.) 

Член постійної спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» у Таврійському державному агротехнологічному університеті. 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна 
кількість 3 найменування) 
1. Яворська Т.І. Тестовий комплекс з дисципліни «Методика наукових 
досліджень та викладання економічних дисциплін» для студентів з напряму 
підготовки 8.03050701 «Маркетинг» ОКР «Магістр» ТДАТУ: – Мелітополь, 
2014 р. - 26 с. (1,6 у.а.) 
2. Яворська Т. І. Методичні рекомендації для підготовки і захисту дипломних 
робіт у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» професійного 
спрямування 6.030504 «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» денної та 
заочної форми навчання / Т. І. Яворська, С. А. Нестеренко, Г. І. Грицаєнко Н. 
В. Сурженко, В. М. Тебенко, Л. О. Болтянська (Протокол № 3 від 26.11.14). 
2. Яворська Т.І. Робочий зошит для проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка аграрного виробництва» для студентів ОКР 
«Бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (на 
основі ОКР молодшого спеціаліста). (Протокол № 3 від 26.11.2015) 

Пункт 14.  
Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт:   
 Член журі другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з економіки  сільського господарства та АПК (2017 рік)  
Член журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (2017-2018 рр.). 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: 
«Методичні та практичні аспекти дослідження ефективності функціонування 
підприємницьких структур». 
 Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних 
публікацій з наукової або професійної тематики (загальна кількість 
публікацій) 
1. Яворська Т. І. Економічні та соціальні аспекти розвитку фермерських 
господарств / Т. І. Яворська // Тези міжнародної науково-практичної 
конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій»: 
зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської 
міської друкарні, 2014.- 245 с. С. 160-162. 
2. Яворська Т. І. Перспективи суб’єктів малого бізнесу в умовах розвитку 
міжнародної інтеграції сільського господарства / Т. І. Яворська // Сучасні 
проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки 
України: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції та 
П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів. К.: 



ННЦ «ІАЕ», 2015. – С.322-325. 
3. Яворська Т. І. Проблеми розвитку молочного скотарства у 
сільськогосподарських підприємствах Запорізької області / Т. І. Яворська // 
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та 
перспективи сталого розвитку АПК Півдня України, 7-14 квітня 2015 р., т. 3, 
с. 6-9.  
4. Яворська Т. І. Місце господарств населення у структурі агропромислового 
виробництва Запорізької області / Т. І. Яворська // Матеріали Міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку 
агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика» 28-29 травня 
2015, с. 30-33. 
5. Яворська Т. І. Доцільність галузевого підходу у віднесенні до суб’єктів 
підприємництва в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Проблеми та 
перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 
35-36. 
6. Яворська Т. І. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т. І. Яворська 
// Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації 
: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-
річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом 
Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 
березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред.. проф. В. М. Зайцевої ; 
Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя ; «Просвіта», 
2017. – Т. 1. – 436 с. – С. 425-428. 
7. Яворська Т. І. Перспективи становлення особистих селянських господарств 
суб’єктами підприємницької діяльності/ Т. І. Яворська //  Матеріали 
регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку 
малого та середнього підприємництва» –  Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 
типографія «Люкс». – 2017. – 90 с. С. 89-90. 
8. Яворська Т. І. Когнитивное моделирование прибыли малых предприятий / 
Т. І. Яворська, О. П. Назарова //  Фундаментальна підготовка фахівців у 
природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній 
галузях: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
(Мелітополь, 11-13 вересня 2017р.) / [авт. кол. : Благодаренко Л.Ю., Кюрчев 
В.М.,  Сосницька Н.Л., Шут М. І. та ін.]. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 
2017. – 198 с – ISBN 978-966-2489-49-1, с. 193-195. 
9. Яворська Т. І. Фактори та перешкоди для розвитку малого бізнесу / Т. І. 
Яворська, В. В. Щербак // Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та 
місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – м. Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018 р. – 455 с. С. 126-
128. 
10. Яворська Т. І.  Рентні відносини та основні напрямки їх удосконалення в 
умовах розвитку ринкової економіки / О. М. Петрига, Т. І. Яворська // 
Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum / Central European Journal for Science 
and Research – Praha: publishing house Education and Science. -  № 4 (48), 2018   



– с. 8-15 
  
Пункт 16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених 
економістів-аграрників». 


